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     SafeU®Floor
RMB-BOX  - RS  14 0140

Montagehandleiding

Bijhorende onderdelen:
SafeU®FloorHolderA RS 14 0150   vloersteun voor loopvloeren op  golfplatendak
SafeU®FloorHolderB RS 14 0160   Vloersteun voor loopvloeren op staande naad dak of generfde platen
SafeU®Console           RS 14 0180   universele console met regelbar helling van 20° tot 60° voor alle daken
SafeU®Clip                   RS 14 0170   clip om de vloer op de steun of console te vergrendelen 
SafeU®Angle             RS 12 0080  winkelhaak om de steun op de haak te vergrendelen

Veiligheidsinstructies
- om het risico op snijwonden te vermijden tijdens het plaatsen, wordt het gebruik van werkhandschoenen 
aangeraden.
- om elk risico op valpartijen te voorkomen, is het belangrijk om zich te beveiligen, zelfs tijdens de fase van 
het monteren van de vloeren.
- het materiaal is zo ontworpen dat de montage gebeurt zonder op de dakbedekking op te stappen.  Het is 
noodzakelijk om de montage volgens de gedetailleerde  modus operandi uit te voeren.
- Wanneer onderdelen sporen van slijtage zoals bijvoorbeeld vervormingen of barsten vertonen zijn deze te 
vervangen.  
- Het is belangrijk erover te waken zich op elk punt tijdens de werken in de hoogte te beschermen tegen 
valpartijen, door de wetgeving die van kracht is in het land na te leven.

Montage-instructies

1) Kies en installeer de haken van de SafeU® gamma overeenkomend met de type dekking volgens de 
specifieke Montagehandleiding  van iedere haak.

2) helling <10°

 a) de vloer kan direct op golfplaten aan de haken bevestigd worden maar men moet zich ervan 
vergewissen dat de installatie van de golfplaten werd uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant 
namelijk een afstand van 177mm tussen de golven. De vloer word vergrendeld op iedere haak door  een 
winkelhaak SafeU®Angle RS 12 0080. 

 

 
 b) in de andere gevallen word de vloer op de dakbedekking geïnstalleerd middels steunen. Er zijn twee 
modellen beschickbaar afhankelijk van het type dakbedekking: 

SafeU®FloorHolderA RS 14 0150 
voor golfplaten

SafeU®FloorHolderB RS 14 0160 
voor staande naad of 
generfde platen



Sur les toitures à joint debout, le support est placé sur deux crochets  pour un montage vertical du plancheret sur  Sur 
les toitures en tôles nervurées , le plancher se monte uniquement  horizontalement 
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3) helling > 10° tot 60° 
horizontal: montage van de regelbare steun SafeU®Console RS 14 0180 op een haak. De vloer wordt op 
de steunen geplaats en door een clip SafeU®Clip RS 14 0170 op elke console vergrendeld. Deze console is 
compatibel met alle  haken van de SafeU-gamma. De maximaal toegestane afstand tussen de steunen is 1,90 
m.

vertical: de vloer SafeU®Floor 14 0140 zal worden uitgerust met de treden SafeU®Step RS 15 0250

In alle gevallen zijn de steunen op elke haak door een  winkelhaak SafeU®Angle RS 12 0080 te vergrendelen.

     SafeU®Floor

Montage-instructies (vervolg)

Op golfplatendaken, wordt de eerste steun met zijn onderste sleuven op twee haken geplaatst en dit zowel 
voor verticale als horizontale montage van de vloer. Deze wordt op de steunen geplaats en door vier klemmen 
SafeU Clip RS 14 0170 aan zijn uiteinden vergrendeld. Voor de horizontale montage, zonder kruising met een 
vertivale vloer, kan de steun worden geplaats op een enkele haak. Deze moet dan worden geplaatst in de cen-
trale sleuf van de steun om maximale stabiliteit te garanderen.

Op daken met staande naad, wordt de steun op twee haken geplaatst voor verticale montage van de vloer en 
op een haak voor horizontale montage. De vloer wordt op de steunen geplaats en door vier klemmen SafeU 
Clip RS 14 0170 aan zijn uiteinden vergrendeld. 


